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2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier!
Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage
om oss 4 okt. der de beskrev året 2010 som: ”et kronår for gjenforente ektepar.”
Halleluja! Det er et verk av Bibelens Gud!
Der samlivsekspertene måtte gi opp, der krisesenteret kunne stille med gratis
advokat ”hvis du skiller deg”, der har Bibelens Gud kommet på banen og
gjenforenet ektepar. Der det var HELT låst og stengt i det menneskelige,
der ”Lasarus alt hadde ligget fire dager i graven” og forholdet var slutt og
”døden” hadde inntrådt, der kom Jesus med sine under!
Derfor er vår påminning til dere alle:

”Det som er umulig for mennesker, er mulig for Gud.”
Luk.18,27.

Vi har grunn til å ha stor forventning
til Jesus Kristus også i året som kommer! Fordi han er den samme! (Hebr.13,8)
-----------------------------------------------------------------------------------

Hos Deg, Fader er vi trygge, kan på Deg
vår Hjelper, bygge, Du kan vende all vår nød.
Som et barn i Dine armer, hviler jeg når stormen larmer,
Og jeg ingen utvei ser.
Sterk din Faderhånd meg leder, hjelpen Du
for meg bereder, Du forlater ei ditt barn.
Faderhjertets godhet finner alltid veg,
Min nød forsvinner i Din store kjærlighet.
Fader, jeg Ditt hjerte kjenner, vet at
all min nød Du vender, hjelpen aldri uteblir.
Så alt nå jeg glad Deg takker, løftets lysskjær
aldri flakker, for Du Ja og Amen er.
MB
----------------------------------------------------------------------------------------------

En liten hilsen fra styremedlemmene:
”Vi ønsker hver enkelt av dere som mottar Nyhetsbrevet et rikt velsignet nytt år!
Hilser dere med 2. Mos. 14,14:

"Herren skal stride for dere, og dere skal være stille." Og
Salme 37,4-5:

"Gled deg i Herren så skal Han gi deg det ditt hjerte
trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og STOL på
Ham! Han skal gjøre det."
Vi tror det er veldig viktig at vi både lytter til og lyder Herrens Ord.
Guds rike velsignelse ønskes dere alle av Wera & Egil"
***************************************************

En hilsen fra ei TO SKO dame på Vestlandet:
”Ha din lyst og glede i Herren, så gir han deg det ditt
hjerte ønsker!” Salme 37,4.
Eit mektig løfte fra din Himmelske Far til deg. Eit mektig løfte å starte det nye året med!
Godt nytt år!

****************************************************
Til døden skiller oss - ikke skilsmissen
Det bibelske befalingen om troskap varer lenger enn ekteskapet og oppheves
kun ved døden. Jeg frykter at dette har blitt helt oversett av kristne i 2010.
La oss sammen be om et bedre 2011.
Til tross for at en kristen har opplevd en skilsmisse, er han eller hun fortsatt
bundet til sin første ektefelle. Dette understreker Gud gjennom Paulus' ord i
Rom.7,2-3: Den kvinnen som har en ektemann, er ved loven bundet til sin
ektemann så lenge han lever. Men hvis ektemannen dør, er hun løst fra loven
som bandt henne til ektemannen. Hvis hun da gifter seg med en annen mann
mens hennes ektemann lever, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes
ektemann dør, er hun fri fra loven, slik at hun ikke er en horkvinne selv om
hun har giftet seg med en annen mann.
Troskap livet ut
I dette ligger en stor sannhet som vi med gravalvor må ta inn over oss i Norge.
Om en person er skilt, så er det Guds befaling at vedkommende skal forholde
seg enslig livet ut, eller forlike seg med sin ektefelle, om dette er mulig. Se på

1.Kor.7,10-13: De som er gift, pålegger jeg, det vil si ikke jeg, men Herren: En
hustru skal ikke skille seg fra sin ektemann. Men om hun er skilt fra ham, så
skal hun leve ugift eller bli forlikt med sin ektemann. Og en ektemann skal
ikke skille seg fra sin hustru. Men til de andre sier jeg, ikke Herren: Hvis en
bror har en hustru som ikke er en troende og hun er villig til å leve sammen
med ham, da skal han ikke skille seg fra henne. Og en kvinne som har en
ektemann som ikke er en troende, skal ikke skille seg fra ham hvis han er
villig til å leve sammen med henne.
Hadde ens løfte om troskap opphørt ved en skilsmisse, så ville de bare vært
bundet til hverandre så lenge ekteskapet var intakt. Bibelen sier at man er bundet
til hverandre livet ut, selv om en skilsmisse skulle ødelegge ekteskapet.
Før og etter gjenfødelsen
Mark.10:29-30: Da svarte Jesus og sa: Sannelig sier Jeg dere: Det er ingen
som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller hustru
eller barn eller åkrer for Min skyld og evangeliets skyld, som ikke skal få
hundre foll igjen nå i denne tiden, hus og brødre og søstre og mødre og barn
og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den tiden som kommer, evig liv.
Her beskrives personer som har måttet oppgi sine mødre, barn og til og med
ektefeller for Kristi skyld, og for evangeliets skyld. For et offer! Jeg kan
nærmest ikke tenke meg å måtte velge mellom sin ektefelle eller sin frelser. Selv
etter å ha tatt et slikt valg, åpner ikke bibelen for å kunne velge seg en ny
livspartner som deler ens kristne tro. (Dette bekreftes i KJV-versjonen, MKJV,
YLT og flere andre.) På denne måten vil man også kunne legge død diskusjonen
om at vedkommende som er gift med en ikke-kristen, har noen som helst "rett"
til å gifte seg på nytt. Mange kristne bruker 1.Kor.7,15 som en grunn til å kunne
finne en ny ektefelle: Men dersom den ikke-troende vil skille seg, så må han få
lov til å skille seg. En bror eller en søster er ikke bundet i slike tilfeller. Gud
har kalt oss til fred.
Gudfryktighet
I versene 10-13 befales vi fire ganger til ikke å skilles. Kristne som allerede er
skilt, befales å forholde seg enslige, eller å forlike seg med sin ektefelle. Selv
om ekteskapet ikke varer lenger, så gjelder fortsatt forpliktelsen overfor ens
første ektefelle så lenge man lever. Da er det bare en gudfryktig ting å gjøre;
fortsette å leve som enslig.
Dette frykter jeg har gått de fleste norske kristne hus forbi i en mannsalder.
La oss sammen be til Gud om en gjenopprettelse av troen på at ekteskapet kun
brytes ved døden, ikke ved skilsmisse. Personlig tror jeg dette vil redusere
skilsmissene kraftig.
Med ønske om et gudfryktig nytt år.
Øyvind Kleiveland
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Vi er veldig takknemlig for hjemmesida vår og opplever at den fungerer!
Når de tar kontakt er det flere som allerede har lest artiklene som står på siden
og det har blitt til hjelp for dem!
Har du kommentarer og ideer til ting som kan gjøre hjemmesiden bedre er vi
takknemlige om du tar kontakt!
Herre
Jeg takker deg at du allerede har uttenkt hjelpen
for meg!
At løsningen på mine vanskeligheter allerede er klar
Og at Jesus seier over mine synder er utkjempet!
Takk!

Vi ønsker dere alle et godt nytt år !
Takk!
Takk for alle som ber for oss!
Vi er veldig avhengig av forbønn!
Takk til dere som har gitt oss pengestøtte!
Tusen takk hver enkelt!

Gjenreis familien!
Far, mor og barn
Hilsen TO SKO v/ Arnhild Gjendem
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